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Z DUCHEM CZASU
Idziemy z duchem czasu!
Zachęcamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej!
Jest to miejsce, w którym będziemy na bieżąco informować o ofercie, zmianach, nowościach i promocjach.
W aktualnościach znajdziecie również artykuły, zdjęcia, relacje z wydarzeń.
Jesteśmy na bieżąco, również w wersji mobilnej!

DNI POLA STRZELCE
Byliśmy tam!
Jako firma działająca w branży rolniczej staramy się
być obecni w miejscach, gdzie rolnicy mogą zapoznać
się z nowościami w ofercie maszyn rolniczych,
w uprawach, pielęgnacji i ochronie roślin. Co roku
bierzemy udział w licznych wystawach, aby być jak
najbliżej naszych klientów.
Po raz kolejny mieliśmy okazję prezentować się na
imprezie organizowanej przez HR Strzelce.
Goście, którzy byli obecni na poletkach doświadczalnych mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi
odmianami roślin rolniczych, rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw i ofertą maszynową.
W czerwcowej imprezie wzięło udział ponad tysiąc
osób.
Rolserwis miał okazję pokazać się w towarzystwie
• T4.75 – uzbrojonego w RTK, przedni TUZ, WOM
• T6.155 – Super Steer
• Prasy RB150
A już 19.09.17 w Hodowli Roślin Strzelce zostanie
zorganizowany pokaz zbioru kukurydzy sieczkarnią
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Forage Cruiser 550!
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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Wykorzystanie pieniędzy dostępnych z PROW przebiega bardzo wolno, zwłaszcza jeśli chodzi o zrealizowanie płatności. Program założony na lata 20142020 przekroczył już połowę okresu obowiązywania,
ale wydawanie pieniędzy jest nadal bardzo oszczędne.
Do 30 czerwca 2017 roku zrealizowano płatności na
12,44% limitu, zawarto umowy lub wydano decyzje na
29,60% limitu, a złożono wnioski na 43,49% limitu.
Wszystkie płatności zrealizowano na kwotę 1 692 915
402,57 euro, czyli 7 285 667 718,76 zł.
Limit środków dostępnych z PROW 2014-2020 to
13 612 211 428 euro (57 129 814 719,98 zł).

wykorzystanego limitu):
1. Renty strukturalne (60,72 proc.)
2. Rolnictwo ekologiczne (21,19 proc.)
3. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę
żywotności lasów (13,82 proc.)
4. Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych (11,03 proc.)
5. Premie dla młodych rolników (10,66 proc.)
6. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (9,55 proc.)
7. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER (7,60 proc.)

Najwyższe kwoty wypłacono dotychczas na:
• Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 370 316
980,45 euro - 27,10% limitu
• Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami - 605
541 224,39 euro - 30,53% limitu.

Z tytułu „Modernizacji gospodarstw rolnych” zrealizowano płatności na 0,80% dostępnego limitu (19 896
320,56 euro, czyli 84 568 266,45 zł), zawarto umowy na
21,51% dostępnego limitu, złożono wnioski na 65,40%
limitu. Zrealizowano płatności dla 516 beneficjentów.
Dla porównania: po czterech latach realizacji poprzedniego PROW, w zbiorczym sprawozdaniu okresowym
z realizacji PROW 2007-2013 sporządzonym na koniec
roku 2010 podano, że zrealizowano płatności ze
środków publicznych na kwotę 19 801 456 026,52 zł.

Ponadto pieniądze z dostępnej puli aktualnego
programu wydano dotąd w największym stopniu
na (płatności zrealizowane, w nawiasie procent
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Tylko na „Modernizację gospodarstw rolnych” wydano
wówczas ze środków publicznych 3 434 802 935,17 zł,
zrealizowano płatności dla 26 447 beneficjentów.

Kolejne nabory wniosków na programy pozwalające
rolnikom na zakup nowych maszyn przewidywane
są w następujących terminach:

Limit środków dostępnych na "Modernizację" to obecnie
10 441 475 119,71 zł, w poprzednim PROW dostępne
środki na to działanie były nieco niższe, choć poprzedni
budżet całego PROW był o 4 mld euro większy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zakończyła przyjmowanie wniosków w trzecim naborze
wniosków na działanie „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” z PROW na lata 2014-2020. Liczba starających
się o 100 tys. zł premii młodych rolników jest znacznie
większa niż w dwóch poprzednich edycjach.
O premię z PROW 2014-2020 stara się rekordowa
liczba 4 766 młodych rolników i rolniczek. Dla
porównania w pierwszym naborze z obecnego PROW,
przeprowadzonego w 2015 roku, do ARiMR wpłynęło
3 313 wniosków, a w 2016 roku o premię starało się
3 606 osób.
To oznacza, że łącznie w tych trzech naborach złożono
11 685 wniosków. Tym samym po rozpatrzeniu
i rozdysponowaniu tegorocznych wniosków ARiMR
wykorzysta ok. 38% wszystkich pieniędzy dostępnych
na ten cel w ramach PROW na lata 2014-2020, ponieważ
pieniędzy w całej perspektywie finansowej wystarczy
na ok 30 400 wniosków.

1. Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar d I kwartał 2018 r.,
2. Premie dla młodych rolników - I kwartał 2018 r.,
3. Restrukturyzacja małych gospodarstw - I kwartał
2018 r.,

13 lipca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opublikowało kolejną aktualizację Harmonogramu
naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Wszystkie osoby, które znalazły się na listach agencyjnych oraz wszystkich Państwa, którzy planujecie wziąć
udział w kolejnych naborach w ramach PROW 2014
-2020 już dzisiaj zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Rolserwis S.A., którzy pomogą Państwu w:
• doborze maszyny odpowiedniej do potrzeb
i możliwości gospodarstwa,
• udzielą merytorycznego wsparcia zarówno przy
składaniu wniosku jak i po zakwalifikowaniu
Państwa wniosku do udziału w programie
pomocy,
• udzielą informacji o aktualnych finansowaniach
fabrycznych, głównych roducentów maszyn:
New Holland, KUHN, UNIA, Krukowiak, Wielton,
Metaltech.
Serdecznie zapraszamy do Rolserwis S.A. w Płocku,
Kaliszu, Kutnie i Osięcinach.
*Na dzień złożenia biuletynu do druku nie mieliśmy więcej szczegółów
dotyczących naboru wniosków. Po najnowsze szczegóły zapraszamy
do naszych handlowców lub na naszą stronę www.rolserwis.pl

PŁOCK

KALISZ

KUTNO

24 269 71 28

62 751 00 30

24 337 11 11

E-Bike to rower, który wyposażony jest w silnik elektryczny,
zachowując przy tym także standardowe funkcje mechanicznego jednośladu. To gratka dla cyklistów, którzy chcą
poczuć powiew wiatru we włosach i odciążyć mięśnie podczas
przejażdżki rowerem!

6 700
pln

TO

BRUT

Maszynę zaprojektowano i zbudowano z najnowocześniejszych
komponentów przy użyciu najwyższej jakości stopów metali.
W E-Bike’u zainstalowany jest akumulator litowojonowy o pojemności 10 Ah, którego pełne ładowanie
trwa ok. 6 godzin. Energia elektryczna kierowana jest
z niego do bezszczotkowego silnika o mocy 250 W.
Po jednej sesji ładowania jednoślad może przejechać do 45 km.
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Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne - Oferujemy przeglądy
ciągników rolniczych, kombajnów, pras oraz innych maszyn różnych marek.
Usuwanie szkód komunikacyjnych - Pomożemy w likwidacji szkody
każdej maszyny rolniczej, przejmiemy na siebie zarówno kontakt z ubezpieczycielem jak i całość napraw.
Centrum wymiany szyb - Oferujemy szeroki wybór szyb hartowanych
płaskich, giętych i sferycznych do kabin ciągników rolniczych, kombajnów
zbożowych i ładowarek.
Naprawy - Nasi wykwalifikowani mechanicy wykonują naprawy ciągników,
kombajnów, pras oraz innych maszyn rolniczych w województwie
mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Dzięki
doświadczeniu, dostępności do części zamiennych i mobilności - naprawy
odbywają się szybko i skutecznie.
Dynamometr
• Pomiar mocy ciągnika / Hamowanie i tuning - Dynamometr to sposób
na weryfikację stanu silnika, układu paliwowego oraz układu przeniesienia
napędu na wałek WOM. Pomiar daje nam również szczegółowe informacje
o mocy i momencie obrotowym ciągnika. Gdy Twoja maszyna jest sprawna,
kolejnym krokiem jaki możemy wykonać z wykorzystaniem hamowni jest
modyfikacja i optymalizacja mocy i momentu. Przewidywany wzrost mocy
to 10-15%, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności układów i podzespołów.
• Weryfikacja ciągnika przed odkupem - Hamownia to również
doskonały sposób na sprawdzenie stanu technicznego używanego traktora
- przed planowanym zakupem.
Zakuwanie pasów do pras
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NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ!

Najlepsze

HAMOWNIA

W pracy rolnika liczy się wydajność i bezawaryjność wykorzystywanych maszyn - to sposób na sprawną
realizację prac polowych i uzyskanie największego zysku. Chcesz mieć pewność, że Twój ciągnik poradzi sobie
w momencie, w którym będziesz go potrzebował?

Skorzystaj z najnowszych rozwiązań i zweryfikuj stan
swojego traktora za pomocą profesjonalnej hamowni!
Jak dokonujemy diagnostyki ciągnika
oraz podniesienia mocy?
Proces diagnostyki oraz podniesienia mocy maszyny
rozpoczynamy od pomiaru kontrolnego w celu
sprawdzenia nominalnego momentu obrotowego
silnika oraz mocy na hamowni WOM.
Po zakończeniu pomiaru uzyskujemy czytelny wykres
z osiągami silnika, wzrostami mocy i momentu
w zależności od obrotów. Na podstawie otrzymanego
wykresu możemy ocenić stan układu paliwowego,
parametrów silnika oraz napędu wałka WOM
i ewentualne ich niedomagania.
Po odczytaniu wszystkich danych dokonywana jest
modyfikacja wszystkich ustawień układu paliwowego
(w zależności od zastosowanej technologii).
Następnie przeprowadzamy optymalizację parametrów
ciągnika przy zachowaniu pełnej funkcjonalności
wszystkich układów i podzespołów, po czym

wapno

dokonywana jest ponowna diagnostyka ciągnika przy
pomocy hamowni WOM wraz z wykresem. Wzrost mocy
jaki oferujemy mieści się w granicach 10-15%.
Cały proces jest wykonywany w sposób bezpieczny
dzięki możliwości powrotu do wcześniejszych ustawień.
Nie musisz przyjeżdżać swoją maszyną, my
przyjedziemy do Ciebie! Nasza hamownia jest w pełni
mobilna, pomiary mogą zostać wykonane u klienta.
Sprawdzając bądź podnosząc moc, dajemy możliwość
diagnostyki innych podzespołów m.in. diagnostyki
komputerowej skrzyń biegów, wydajności układu
hydrauliki za pomocą przepływomierza oraz funkcjonowania i napełniania klimatyzacji.

rolnicze!

Poniżej prezentujemy wykresy przedstawiające pierwszy i drugi pomiar hamowni na przykładzie kilkuletniego ciągnika
TS 115 A z usterką polegającą na delikatnej i nie widocznej na pierwszy rzut oko nieszczelności układu paliwowego.
I pomiar przed naprawą usterki

II pomiar po naprawie usterki

www.facebook.com/wapno.granulowane

POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymalnych parametrach jakościowych, przeznaczony dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 100%
reaktywności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla
gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże
natychmiastowe co powoduje że jego skuteczność w pierwszym roku jest
kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego.
Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby.
Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej jakości produktami w nieodpowiednio wysokich cenach
to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym wyborem!
Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda), Reaktywność: 100%, Przyswajalność: 100%,
Opakowanie: opakowanie typu Big Bag 500 kg oraz worek 25 kg, Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG
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Zakład Produkcji Nawozów
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151,
87-840 Lubień Kujawski

Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl

www.polcalc.pl
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W NASZEJ OFERCIE

SEZON NA KUKURYDZĘ
Sekcja hederu kukurydza, moduł
wciągający, zespół obrywający
Jednostka obrywająca hederu do kukurydzy (bez rozdrabniacza).
• kompletna sekcja
• moduł wciągający
• zespół obrywający
TO
• przystawka
BRUT

0

15 00
pln

Produkt fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany.

W ROLSERWIS KUPISZ RÓWNIEŻ:

NOŻE I ŁAŃCUCHY OBRYWAJĄCE

Kombajn zbożowy
New Holland CR9070 Elevation
• rocznik: 2009
• moc silnika: 430 KM
• układ omłotowy – dwa rotory o średnicy 43,5
cm, 			
długość 264 cm
• pojemność zbiornika ziarna 9,5 tyś litrów
• rozrzutnik plew
• przepracowane godziny:
- kombajn 2646,
o
- młocarnia 1918
nett
pln
• gotowy do pracy
• heder zbożowy o szerokości 7,3 m.
• stół do rzepaku z dwoma kosami elektrycznymi
• wózek

00
435 0
0
0
0
0
40

Kombajn zbożowy
New Holland CX 860
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rocznik: 2003
przebieg: 2418 mth
silnik: Cursor 9,6l
moc: 333 KM
heder: 7,1 m
stół do rzepaku
wózek
wentylatory do rozdmuchiwania plew
sieczkarnia
opony 900
6 wytrząsaczy

0

0
250 0
o

nett
pln
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NOWOŚĆ

KOMBAJNY ZBOŻOWE CX5 I CX6
Marka New Holland po raz pierwszy
zaprezentowała kombajn CX6.80 podczas
ekskluzywnej premiery, która odbyła się
2 sierpnia. Spotkanie poświęcone było
nowym kombajnom z serii CX5 i CX6, które
właśnie dołączyły do stajni żółtych maszyn
producenta.
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Informacje techniczne:
Nowe kombajny CX5/CX6
Unikatowe cechy kombajnów serii CX5 i CX6 z pięcioma lub sześcioma wytrząsaczami słomy zapewniają doskonałe
osiągi przy zbiorze niezależnie od warunków polowych oraz rodzaju plonu.
Dzięki dzielonemu klepisku, układom Opti-Thresh™ i Multi-Thresh™, systemowi unikatowych wytrząsaczy słomy
Opti-Speed™ i wyróżnionemu nagrodami układowi Opti-Fan™, kombajny mogą pracować w każdych warunkach.
Układ Opti-Thresh™ pozwala dostosować parametry robocze do stopnia dojrzałości zbóż i wielkości przerobu
poprzez zmianę położenia tylnej części klepiska. Układ Multi-Thresh™ zapewnia doskonały zbiór różnych odmian
zbóż i pozwala prowadzić żniwa przy różnym stopniu wilgotności uprawy roślinnej. Maszyna umożliwia ponadto
bardzo sprawne przejście ze zbioru jednej uprawy roślinnej na drugą.
Nowe kombajny gwarantują wysoką czystość ziarna przy zbiorze
każdej uprawy. Jest to możliwe dzięki systemowi omłotu z
czterema bębnami i ekskluzywnemu kaskadowemu systemowi
czyszczącemu Triple-Clean™, który zwiększa skuteczność
czyszczenia na koszu sitowym o nawet 15%.
Nowa kabina Harvest Suite™ Deluxe zapewnia najwyższy
komfort pracy podczas żniw zarówno nocą, jak i dniem - posiada
kubaturę 3,7 m3 i przeszkloną powierzchnię 6,3 m2: to o 7%
więcej niż w poprzednich modelach. Harvest Suite™ Deluxe
jest największą kabiną w swojej klasie. Wyposażono ją w nowy,
luksusowy fotel z pneumatyczną amortyzacją i boczną konsolą
sterowania. Poziom hałasu w jej wnętrzu wynosi zaledwie 73
dB(A).
Elementy wyposażenia, takie jak np. samopoziomujący kosz
sitowy Smart Sieve™ i układ Autofloat™ gwarantują wydajną
prace w terenie pagórkowatym oraz na nierównych polach.
W kombajnach CX5 i CX6 zastosowano zwiększające wydajność
silniki firmy FPT Industrial - Cursor 9 i Nef, wykorzystujące
technologię ECOBlue™ HI-eSCR w celu zapewnienia zgodności z
wymogami normy Tier 4B. Ten układ obróbki końcowej spalin jest
oddzielony od silnika, dzięki czemu silnik zasysa jedynie czyste,
świeże powietrze. Przekłada się to na czystszą pracę jednostek
napędowych, lepsze osiągi i większą oszczędność paliwa.

Kluczowym elementem spotkania była część praktyczna,
podczas której goście mieli okazję przetestować
nowość: kombajn CX6.80 w czasie pracy w polu. –
Głównym punktem dzisiejszej premiery były jazdy testowe
nowym modelem CX6.80. Chcieliśmy pokazać gościom,
jakie możliwości otwierają przed operatorem unikatowe
cechy serii CX5 i CX6. Tu, na polu, mogliśmy najdokładniej
pokazać doskonałe osiągi nowego kombajnu oraz
opowiedzieć o tym, jak optymalizować pracę przy jego
wykorzystaniu – mówi Łukasz Chęciński, Marketing
Manager New Holland.
Wyjątkową atrakcją było spotkanie przy premierowej
maszynie po zmroku. Nowa seria kombajnów CX5/6
przystosowana jest do pracy przez całą dobę. – Każdy
rolnik wie, że podczas żniw liczy się każda godzina na
polu. Bez względu na wielkość areału, pogodę oraz
szczegółowe założenia, czas to pieniądz. Kombajny New
Holland są partnerem rolnika zawsze wtedy, kiedy liczy
się efektywność i czas. Założeniem pokazu nocnego było
podkreślenie tych cech – mówi Łukasz Chęciński.
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Skorzystaj z przedsezonowej oferty!
Szczegóły wkrótce!
Podczas dynamicznej prezentacji marka pokazała także
ciągniki: T6.165, T7.315, T7.165S oraz prasę Roll-Belt 150
Crop-Cutter. Goście mieli również okazję przetestować
system precyzyjnego rolnictwa PLM. Wszystkie maszyny zostały zaprezentowane w praktyce oraz szczegółowo omówione przez ekspertów marki. Szczególny
akcent położono na możliwości wykorzystania maszyn
w intensywnym okresie żniw.
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Nowoczesne standardy nawożenia
Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorszenie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach
wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedoborach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań
proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie
odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmierzających do ograniczenia emisji związków siarki do atmosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka
w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór
siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ograniczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występowanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także
zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku.
Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny
można podzielić na trzy grupy:
rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu
na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek
– ze średnim plonem rośliny te pobierają
ok. 50 kg siarki z 1 ha;
rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę
– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna)
oraz kukurydza i buraki – średni pobór
ok. 40 kg siarki z 1 ha;
rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu
na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża)
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.
Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki przekraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie
zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie dodatkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-

Odpowiedzią Grupy Azoty na zapotrzebowanie rynku są
NOWE NAWOZY PŁYNNE Z DODATKIEM SIARKI

godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa,
która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny
uprawne.
Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonalnie do ilości azotu pobieranego przez rośliny. Badania
naukowe dowodzą na silną interakcję pomiędzy wysokością nawożenia azotem i dawkami siarki. Wskazane jest zachowanie następujących proporcji
N do S – rzepak 5 : 1, kukurydza 6 : 1, zboża
7 : 1. Niedobór 1 kg siarki w glebie ogranicza
pobranie do 10 kg azotu. Zarówno zbyt niskie, jak
i za wysokie stężenia składników (również siarki) pogarszają jakość produktów roślinnych.
Siarka zaliczana jest do podstawowych składników pokarmowych warunkujących rozwój wszystkich organizmów żywych.
decyduje o prawidłowym rozwoju roślin;
poprawia jakość plonów i walory smakowe;
jest jednym z podstawowych składników
białka, niektórych witamin i enzymów;
zwiększa odporność roślin na choroby
i szkodniki oraz na wyleganie zbóż.
Niedobór siarki ogranicza:

Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces
28% N, 30% N, 32% N

rozwój i plon roślin;
zawartość i jakość białka, obniża zawartość
cukrów i tłuszczów (rośliny oleiste);
nadmierne gromadzenie się azotanów
w roślinie.

Szczegóły na
www.nawozy.eu

26% N + 3% S

20% N + 6% S

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

rsm@grupaazoty.com
nawozy.eu

PHP Rolserwis SA
ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock
tel. 24 269 71 16

Pokazy zbioru kukurydzy sieczkarnią
Forage Cruiser 550 - 19.09.2017
w gospodarstwie HR Strzelce k. Kutna!

NOWE ZASADY GRY

FR FORAGE CRUISER

Od ponad pół wieku marka New Holland dostarcza
rolnikom sieczkarnie, które dzięki licznym innowacjom
zrewolucjonizowały sposób zbioru plonów.
Seria FR Forage Cruiser napędzana jest wiodącymi
w branży silnikami, włącznie z silnikiem Cursor 16
montowanym w modelu FR650, który podczas testów
DLG spalił zaledwie 0,5 litra paliwa na każdą tonę
rozdrobnionej sieczki o długości 8 mm.
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ZADBAJ O ZBOŻA OZIME!
W strukturze zasiewów zbóż w Polsce w 2016 roku niemalże 58% udziału miały zboża ozime. W tym aż 32,4%
(2,3 mln ha) stanowiła pszenica. Takie proporcje są wynikiem uzyskiwania wyższego plonu końcowego niż
w przypadku zbóż jarych.
Pszenica ozima ma bardzo duże wymagania glebowe i płodozmianowe. W zależności od kompleksu pozwala na
bardziej lub mniej efektywny plon. Przyjmuje się, że optymalna suma opadów dla pszenicy wynosi od 200 do
240 mm. Pszenica wymaga gleb o uregulowanym odczynie (5,3- 7,5ph). Jest wrażliwa na niedobór wapnia, glinu,
manganu, fosforu i potasu. Pszenica plonująca na poziomie 5t/ha, pobiera średnio z gleby: 95 kg K2O, 20 kg MgO,
50 kg P2O5.
Według IUNG 2010 zalecenia nawozowe (kg/ha) dla pszenicy ozimej wyglądają następująco:

Ciekawym rozwiązaniem jest System IntelliFill™, który
umożliwia sieczkarni automatyczne napełnienie
przyczepy po same brzegi przy jak najmniejszych
stratach i niższym wkładzie operatora. Natomiast
precyzyjne działanie systemu Variflow™ dostosowuje
pozycję dmuchawy względem głowicy tnącej stosownie
do użycia zgniatacza materiału roślinnego.
Wykorzystanie tych technologii umożliwiło uzyskanie
wyższej wydajności rozdrabniania i komfortu pracy
operatora, który ma wgląd do parametrów maszyny
i zbieranej masy z poziomu monitoru IntelliView™ IV.
Konstruktorzy zapewnili lepszy przepływ masy roślinnej
wpływający na wzrost przepustowości i wydajności
sieczkarni.

Plon t/ha

Azot

Fosfor

Potas

Magnez

6

100

55

60

20

8

120

70

80

25

10

160

90

100

30

Dokładna znajomość faz rozwojowych pszenicy i nawożenie zgodne z wymaganiami pokarmowymi roślin to sukces
wiernego plonowania tego zboża.

Polifoska® 5, Polifoska® 6, Polifoska® 8,
Polifoska® M, Amofoska® lub
Polidap® + sól potasowa,
Super FOS DAR 40™ i sól potasowa

RSM® lub mocznik.pl®,
Pulrea®

Modele Forage Cruiser

FR480

Silnik

FPT Cursor 13*

Pojemność skokowa (cm )
3

Układ wtrysku
Układ HI-eSCR ECOBlue™
Maksymalna moc silnika (kW/KM)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)

Polifoska® 5, Polifoska® 6
Polifoska® 8, Polifoska® M,
Polifoska® TYTAN, Amofoska® lub
Polidap® + sól potasowa,
Super FOS DAR 40™ i sól potasowa

B, Cu, Mo
N-na słomę

FR550
FPT Cursor 13*

FR650
FPT Cursor 16*

FR780
FPT Cursor 16*

FR850
FPT Vector 20*

12900

12900

15927

15927

20100

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

•

•

•

•

–

350/476

400/544

480/653

570/775

606/824**

2003

2316

2751

3323

3533

Skok momentu obrotowego
(2100 do 1500 obr./ min) (%)

38

38

37

38

38

Zatwierdzona mieszanka biodiesel***

B7

B7

B7

B7

B7

•

•

•

•

•

•

•

•

Tryb zarządzania silnikiem ECO
Układ Power Cruise™

••

NPK

Saletrosan® 26, Zaksan®,
Pulan®, Salmag®, Saletrzak 27 standard,
RSM®, RSM® S, Saletrosan® 30

okres zimowania

Sieczkarnia to maszyna służąca do równoczesnego:
• koszenia,
• rozdrabniania,
• zgniatania i transportowania na przyczepę sieczki
uzyskanej z roślin wysokołodygowych (kukurydza,
sorgo), niskołodygowych (lucerna, żyto, koniczyna,
trawy) oraz uprzednio ściętych i uformowanych
w wały lub pokosy.

ROLSERWIS

mocznik.pl®, Pulrea®,
RSM®, Zaksan®, Pulan®

Zaksan®, Pulan®, mocznik.pl®,
Pulrea®, RSM®

Mocznik + B,
Cu, Mn, Mo

Mocznik + B, Cu, Mo

N-trzecia dawka

N-pierwsza dawka
N-druga dawka
NPK

Źródło: www.nawozy.eu

•Standard * Opracowany przez FPT Industrial ** Prędkość silnika 1800 obr./min
*** Mieszanka Biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN 14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi
w podręczniku operatora
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Wybieramy optymalne rozwiązania
dla nowoczesnego rolnictwa
Zmniejszenie kwaśnego odczynu pH gleby, poprawia przyswajalności cennych składników pokarmowych,
również tych dostarczanych w nawozach, zwiększenie wielkości plonów – to podstawowe korzyści,
jakie możemy osiągnąć dzięki wapnowaniu pól uprawnych.
Na polskim rynku dostępnych jest mnóstwo środków wykorzystywanych
do wapnowania, niestety w większości ich słaba jakość nie pozwala na
skuteczną regulację pH doprowadzając do strat związanych z uprawą.
Nowoczesny producent rolny musi stawiać na najlepsze, sprawdzone
produkty, które gwarantują mu opłacalność produkcji.

Jak wybrać optymalNe środki
do WapNoWaNia gleby?
ZaprasZamy do NasZego poradNika.
kreda granulowana – gdy niezbędne jest efektywne
i skuteczne odkwaszanie gleby.
stosowanie kredy granulowanej gwarantuje efektywny kontrolowany
wzrost pH gleby, intensywną poprawę jej struktury oraz dostarczenie
drogocennego wapnia roślinom. kreda wysokiej jakości ma 100%
reaktywności i rozpuszczalności, co przekłada się na jej maksymalną
skuteczność. rośliny praktycznie natychmiast mogą korzystać z
minerałów znajdujących się w nawozie, czego efekty da się zauważyć w
bardzo krótkim czasie po zastosowaniu kredy.
bardzo dobra kreda granulowana charakteryzuje się bardzo wysoką
zawartością węglanu wapnia – przynajmniej na poziomie 95%.
aby kreda była łatwa w aplikacji przy użyciu dostępnych rozsiewaczy
musi mieć niską wilgotność, na poziomie 4%. optymalna granulacja
mieści się w przedziale od 3 do 6 mm. Jedynie zaawansowane
technologie produkcji i wysokiej jakości surowce gwarantują otrzymanie
takich parametrów. W efekcie tego produkt posiada skuteczność
kilkukrotnie wyższą w porównaniu do innych środków wapnujących.
Najpopularniejszym i najbardziej docenianym produktem tego typu
na naszym rynku jest wapniak Jurajski G – lidera w produkcji nawozów
wapniowych – firmy agroliedmann.

Nawóz wapniowo-magnezowy – gdy glebie potrzeba
dodatkowego odżywienia magnezem.
Jeżeli wymagane jest nie tylko podniesienie pH gleby, ale także
uzupełnienie deficytu magnezu powinniśmy zastosować skuteczny

nawóz wapniowo-magnezowy. Wybierajmy taki, w którym znajduje
się naturalny, aktywny magnez oraz wapń, gwarantujący prawidłowe
odżywienie roślin łatwo przyswajalnymi minerałami.
Najlepsze efekty osiągniemy stosując nawóz o wysokiej rozpuszczalności,
produkowany na bazie mączki dolomitowej oczywiście im
rozpuszczalność jest wyższa, tym szybciej nawóz działa, a tym samym
skutecznie dostarcza magnezu oraz efektywnie reguluje poziom pH
gleby. Właśnie te parametry decydują o tym, czy mamy do czynienia
z nawozem magnezowym najwyższej jakości. W dobrym nawozie
tego typu powinno się znaleźć minimum 30% tlenku wapnia i około
18-20% tlenku magnezu. produkt powinien charakteryzować się
bardzo niską wilgotnością i stabilną granulą zapewniając prosty
i równomierny wysiew. Nawóz spełniający te wymagania umożliwia nam
zastosowanie mniejszej dawki z gwarancją jej skuteczności. Wszystkie te
parametry posiada nawóz wapniowo-magnezowy Dolomag G również
od agroliedmann.

Informacje praktyczne:
dawkowanie zawsze powinna poprzedzić dokładna analiza pH
i składu gleby.
roczny deficyt wapnia Cao i magnezu mgo, czyli ilości jakie
bezwzględnie należy uzupełnić 500kg/h przy założeniu,
że produkt jest w 100% rozpuszczalny.
Nawozy wapniowe powinniśmy stosować regularnie, mniejsze
dawki, przynajmniej raz w roku.
Wapniowanie tzw. „akcyjne” dużymi dawkami, słabymi jakościowo
nawozami raz na kilka lat nie ma praktycznego i ekonomicznego
sensu.
Zwracajmy uwagę na naturalne i ekologiczne pochodzenie
produktu.
Wymagajmy certyfikatów wydanych na podstawie wyników badań
produktów (Certyfikat We), a nie deklaracji producenta.
Unikajmy stosowania produktów niewiadomego pochodzenia
Ciąg dalszy nastąpi...
i składu.

ROLSERWIS
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PŁUG OBRACALNY ZAWIESZANY

PUBLIKACJA SPECJALNA

Pług to nieodzowny element pracy w polu, na rynku
istnieją różne rodzaje tych maszyn m.in. podorywkowe,
czy do orki głębokiej; zawieszane, półzawieszane czy
przyczepiane; zagonowe i bezzagonowe itd. Podziały
te jednak nie wpływają na główną funkcję maszyny stworzenie optymalnych warunków do gromadzenia
wody i składników pokarmowych w glebie.
Orka powinna zapewnić dobre pokruszenie gleby,
dokładne przyoranie resztek pożniwnych lub
całych roślin, ale również nawozów organicznych i
mineralnych. Podczas tego zabiegu górna warstwa
o zniszczonej strukturze ma być zrzucona do bruzdy
powstałej w wyniku przemieszczania skiby w bok i
przykryta strukturalną warstwą gleby wydobytą z
głębszych warstw.
Multi-Master oferowany przez producenta KUHN to
pług zawieszany obracalny, przyłączany do ciągnika za
pomocą TUZa, który umożliwia również manewrowanie
maszyną. Wszystkie typy charakteryzują się mocną
konstrukcją i łatwą regulacją. Szeroki wybór modeli: od
3 do 7 korpusów pozwala dobrać maszynę do każdego
ciągnika. Począwszy od najprostszego, wszystkie pługi
są wyposażone w zabezpieczenie śrubowe (T) lub
zabezpieczenie hydrauliczne (NSH).

DLL jest obecne w Polsce od 1996 roku. Od ponad 20
lat wprowadzamy na rynek usługi finansowe, dzięki
którym wspólnie z producentami maszyn i urządzeń
oraz dealerami rolniczymi wspieramy Polskie rolnictwo
i pomagamy rolnikom finansować ich inwestycje.
Jesteśmy pierwszą firma leasingową, która na tak
dużą skalę rozpoczęła w naszym kraju finansowanie
maszyn rolniczych w formie leasingu oraz pożyczki,
dostarczając rozwiązania finansowe dla inwestycji
uwzględniających wsparcie w ramach programów
SAPARD, SPO, PROW 2007-2013 i obecnie PROW 20142020.

MULTI-MASTER KUHN

JESIENNE ZAKUPY MASZYN Z FINANSOWANIEM W DLL

Od 1996 roku sfinansowaliśmy w Polsce ponad 35.000
maszyn rolniczych o wartości ponad 5,2 mld złotych.

Modele

Multi-Master 113

Multi-Master 123

Multi-Master 153

Multi-Master 183

Liczba korpusów

3-5

3-6

3-6

5-7

Max dopuszczalna moc
ciągnika (KM)

150

210

270

385

Typy zabezpieczeń

Non Stop Hydrauliczne/
Śrubowe T

Non Stop Hydrauliczne/
Śrubowe T

Non Stop Hydrauliczne/
Śrubowe T

Non Stop Hydrauliczne/
Śrubowe T

szerokość robocza korpusu
(cm)

35 - 40 i 45

35 - 40 i 45

35 - 40 i 45

35 - 40 - 45 i 50

Prześwit pod ramą (cm)

70/75

75

80

80

Odległość między
korpusami (cm)

90/102

90/102

90/96/102

96

Rama (mm)

120

120

150

180

Typ odkładnic

Wszystkie klasyczne

Wszystkie klasyczne

Wszystkie klasyczne
i rombowe

Wszystkie klasyczne
i rombowe
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Klientom planującym jesienny zakup maszyn DLL
oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych rozwiązań
finansowych:
• Pożyczka pomostowa pod PROW 2014-2020 –
m.in. na zakup ciągników, kombajnów, pras, ładowarek,
pługów, siewników, rozrzutników, kosiarek, wozów
asenizacyjnych, robotów do doju krów mlecznych,
wozów paszowych oraz innych maszyn i urządzeń
rolniczych uwzględniających dotacje z PROW 20142020. Finansowanie na okres do 84 miesięcy w formie
pożyczki, udział własny od 0%, finansowanie netto/
brutto, spłaty miesięczne, kwartalne, półroczne, sezonowe.
• SMART Leasing - możesz użytkować maszynę
bez konieczności podejmowania decyzji o zakupie
w momencie zawarcia umowy. Rozwiązanie to nie
wymaga wniesienia wkładu własnego i dzięki niskim
ratom ogranicza nakłady, jakie musisz ponieść na
inwestycje w nowy sprzęt.
Po okresie określonym w umowie (min. 36 miesięcy)
możesz wykupić maszynę, zwrócić do DLL, bądź
wydłużyć umowę.
• Finansowanie maszyn nowych i używanych –
finansowanie na okres do 84 miesięcy w formie pożyczki
lub leasingu, udział własny od 0%, finansowanie do
100% brutto, spłaty miesięczne, kwartalne, półroczne,
sezonowe.
• Finansowanie wyposażenia obór – m.in. finansowanie hal udojowych, robotów do doju krów mlecznych,
zbiorników-chłodni do mleka bez lub z odzyskiem
ciepła, wozów paszowych.
Szczegółowe informacje na temat produktów oferowanych przez DLL dostępne są u Regionalnego Doradcy
ds. finansowania DLL: Przemysław Pastuszka,
tel. 785 805 675
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KOMPAKTOWY POD WZGLĘDEM GABARYTÓW,
WIELKI JEŚLI CHODZI O KOMFORT
SERIA BOOMER
Boomer to specjalista w swojej dziedzinie:
• łatwość i komfort obsługi
• rozwiązanie idealne do koszenia, kopania, odśnieżania, uprawy, szklarni, sadów,
pielęgnacji terenów zielonych
• nowoczesny silnik - niezwykła wytrzymałość i niskie koszty eksploatacji
• napęd na koła wszystkich osi gwarantuje przyczepność w najtrudniejszych warunkach,
• wiodący w klasie udźwig tylnego zawieszenia
• wygoda operatora

Modele

Boomer 20

Boomer 25

Boomer 30

Boomer 34

Boomer 40

Boomer 50

3 / 1125

3 / 1320

4 / 1500

4 / 1800

4 / 2500

4 / 2500

17/23

20/27

21/28

28/38

30,6/41

35/47

6x2

6x2

12x12

12x12

16x16

16x16

Silnik
Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm3)
Moc (kW/KM)
Przekładnia
Mechaniczna
Hydrostatyczna

2-zakresowa

3 -zakresowa

Wymiary i ciężar

ROLSERWIS: Płock tel. 24 269 71 28, Kalisz tel. 62 751 00 30, Kutno tel. 24 337 11 11

Min. szerokość całkowita (mm)

1115

1115

1350

1350

1350

1350

Min. ciężar (kg)

772

772

1416

1460

1751

1755
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Osięciny

Płock
Kutno

Kalisz

kontakt
PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, tel. 24/ 262 50 63
KALISZ: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30
KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, tel. 24/ 337 11 11
OSIĘCINY: Sklep Firmowy, ul Rataja 2, 88-220 Osięciny, tel. 54/ 289 79 03
www.rolserwis.pl, rolserwis@ rolserwis.pl

/rolserwissa

